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INFORME 003da Comissão de Negociação da PLR 2012/2013 
 

Brasília, 27 de março de 2013. 

AOS SINDICATOS FILIADOS E  

TRABALHADORES DE BASE 

 

Companheiros(as), nesta terça-feira (26), às 14hs, ocorreu a reunião agendada entre a ECT e a 

FENTECT para avaliar a proposta de PLR 2013 apresentada pela FENTECT e elaborada pela 

ótica do trabalhador. No encontro, devido às constantes pressões e posição firme da FENTECT - 

que inclusive esteve ontem (25) em reunião no DEST para denunciar a posição truculenta da 

Empresa com relação às negociações da PLR - a ECT já se mostrou mais flexível no que diz 

respeito aos pontos críticos da proposta elaborada pela Empresa. Das 16 cláusulas constantes na 

proposta da Federação, seis foram classificadas pela mesa de negociação como de total 

concordância entre as partes. Outras dez foram consideradas destoantes quando comparadas as 

propostas da Empresa e da Federação, no entanto, passiveis de negociação e flexibilização na 

busca de um entendimento. 

Outro ponto positivo é que a ECT sinalizou que os avanços que forem fechados para a PLR 2013 

poderão ser estendidos e implementados também para a PLR de 2012. A Empresa declarou, 

ainda, que havendo acordo, há possibilidade de se fechar a data para pagamento da PLR 2012, 

mostrando uma postura totalmente divergente da anterior, onde ela se negava até a discutir a 

proposta passada. Entretanto, a ECT continuou a afirmar que as cláusulas do GCR e da Parcela 

Estratégica, previstas em sua proposta e não constantes na proposta da Federação, não são 

passíveis de exclusão, mas há espaço para se flexibilizar e discutir percentual para ambos. 

Ficou agendada para amanhã (27), as 8hs30min, na Unico, nova reunião entre as partes para que a 

FENTECT apresente uma resposta à essa nova postura apresentada pela empresa. 

Saudações Sindicais, 

      

  

José Rodrigues dos S. Neto - PI Emersom Marcelo G. Marinho - RJ Amanda Gomes Corsino - DF 
Com. de Negociação da PLR Com. de Negociação da PLR Com. de Negociação da PLR 
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